
 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr   

 

InvestAZ Yatırım:  

Dolar’da Yeni Eşik 

Dolar/TL paritesi yeni rekor seviyesi olan 7,70’i geçti. Psikolojik sınırları teker teker kıran kurda TCMB faiz 
kararı öncesi takip edilen 7,70 seviyesi, akşam seansının sonuna yaklaşılırken geçildi. Euro da tarihi zirvesi 
olan 9.00’ı aştı. Borsa İstanbul’da döviz baskısına rağmen yükseliş sürüyor. 

Kurlardaki yükseliş nerede durur? Yarın TCMB’den faiz değişikliği beklenilmemesi, kurlardaki yukarı yönlü 
hareketin asıl nedeni olarak görülüyor. Yarınki toplantıdan faiz değişikliği kararı çıkmaması durumunda ise 
döviz paritelerinde Temmuz ayı sonundan beri yaşanan yukarı yönlü hareketin ne zaman biteceği konusu 
belirsizliğini korumakta. Kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası yatırım bankaları Merkez Bankası 
rezervlerindeki tarihi düşük seviyeler, bütçe dengesinde bozulma, mevcut negatif reel faiz gibi nedenlerin 
faiz artışına temel oluşturduğunu belirtiyordu. 

 

Satır Başları: 

 Bist100 kapanışa doğru %0,66 yükselişle devam ediyor. 1100 seviyesinin üzerini gören Bist100 
endeksi 1101-1104 bandında işlem görüyor. Dolar bugün %0,48 artarak 7,70 seviyesine geldi. Euro 
ise 8,99 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. 

 Merkez Bankası, 24.09.2020 vadeli GLP repo kotasyonu açtı. Tcmb kotasyon Repo imkanı ile 
piyasayı 9 Milyar 515 Milyon TL fonladı. 

 ABD'de Eylül'de bileşik PMI (Öncü) 54,4 (Önceki 54,6) olarak açıklandı. 

 Nato Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "İyi bir 
İlerleme" kaydedildiğini bildirdi. 

 NATURELGAZ/TURAN: Halka arzımızı Ekim ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Halka arz geliri ile 
tesis ve istasyon sayımızı artıracağız. Socar LNG satın alması ile bu pazarda da büyüyeceğiz. 

 Vakıfbank, Icbc Turkey nezdinde bulunan Çin Yuanı hesabı aracılığı ile Çin’de yerleşik ihracatçıya 
TCMB ile PBOC arasındaki Swap anlaşması çerçevesinde CNY reeskont kredisi tahtındaki ödeme 
işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. 

 TCMB: Eylül'de Finansal Hizmetler Güven Endeksi bir önceki aya göre 12,4 puan azalarak 157,6 
oldu İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş 
durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir 
önceki aya kıyasla zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı 
yönündeki beklentilerin de zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir. 

 EPGİS: Yarından geçerli olmak üzere motorinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim 
gerçekleşmiştir  
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BİST 100: 

Güne 1101,04 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1109,81 en düşük 1098,82 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1102,01 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,53 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 14,1432 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1100,8 seviyesinde. 

Destek: 1088,22 - 1080,29 - 1075,64 

Direnç: 1100,8 - 1105,45 - 1113,38 

 

Şirket Haberleri: 

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanati ve Ticaret A.Ş. (AVISA): Şirketimizin Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy tarafından imalatçı olarak 
onaylandığı ve 12 rüzgar türbin kulesinin iç aksamlarına ilişkin olarak 1.438.200 EUR tutarında bir teklifinin 
kabul edildiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

Titan Wind Energy tarafından 18 kuleye denk gelen 2.164.800 EUR tutarındaki ek teklifimiz de kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Böylelikle kabul edilen tekliflerin toplam tutarı 3.595.500 EUR'ya çıkmıştır. 

 
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM): Şirketimizle ilgili son günlerde basında çıkan şüpheli transfer 
iddiaları hakkında bazı haberler ve yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine açıklama yapma gereği 
doğmuştur.  

Habere konu olan, Şirketimiz ile Petrokim Trading Ltd arasındaki para transferleri tamamen petrokimya 
ürünlerinin ticareti ile ilgili olup olağan ticari ilişkiler kapsamındadır ve bütün ilgili kanunlara uyum 
çerçevesinde yapılmıştır. Şirketimiz, uluslararası yaptırımlara tabi olan ülkeler veya kurumlar ile herhangi 
bir faaliyette bulunmamıştır. Bugüne kadar ticari faaliyetlerimiz nedeniyle her hangi bir yaptırım ya da 
kısıtlama uygulaması da mevcut değildir. 

Diğer yandan Petrokim Trading Ltd. SOCAR grubu portföyünden 2018 yılında ayrılmış olup, halen SOCAR 
grubu ile herhangi bir sahiplik ilişkisi bulunmamaktadır. 

Hektaş Tic. T.A.Ş. (HEKTS): JCR, Hektaş'ın uzun vadeli ulusal notunu ‘AA (Trk)’, görünümlerini ise “stabil” 
olarak teyit etti. JCR Eurasia Rating Hektaş Ticaret T.A.Ş.’Yi (‘Hektaş Ticaret’, ‘Firma’) Ulusal ve ölçekte 
yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirirken, firma’nın uzun vadeli ulusal notunu ‘AA (Trk)’, kısa vadeli 
ulusal notunu ‘A-1+ (Trk)’, görünümlerini ise “Stabil” olarak teyit etti. 

Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 23.09.2020 tarihinde düzenlenen ''Samsun İli 
İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Bölge 694 Adet Konut ve 9 Adet Dükkan 
İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 
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151.055.055,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 14. en düşük teklifi vermiştir. Teklifimiz değerleme 
dışı kalmıştır. 

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM): Yönetim Kurulumuz 22.09.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki 
kararları almıştır: 

- Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 16.000.000 TL olan çıkarılmış 
sermayesinin 3.400.000 TL Dönem Net Kârından, 2.600.000 TL si Olağan Üstü Yedeklerden olmak üzere 
toplamda 6.000.000 TL (%37,5 oranında Bedelsiz) arttırılarak 22.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 

- Arttırılan 6.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek her biri 1 TL nominal değerde payların, 554.135 TL 
kısmı A grubu nama yazılı 5.445.865 TL kısmının B grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz 
payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına, 

- Sermaye artırımı nedeni ile esas sözleşmenin 6'cı maddesinin tadiline, 

- Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile 
ilgili diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

USDTRY: 

Güne 7,6659 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7051 en düşük 7,6539 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7034 seviyesinde hareket eden kur günü %0,49 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,6843 seviyesinde. 

Destek: 7,6338 - 7,6020 - 7,5834 

Direnç: 7,6843 - 7,7029 - 7,7348 

EURTRY: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 8,9758 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0088 
en düşük 8,9407 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9864 seviyesinde hareket eden kur günü %0,11 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,0019 seviyesinde. 

Destek: 8,9561 - 8,9357 - 8,9103 

Direnç: 9,0019 - 9,0273 - 9,0478 

EURUSD: 

1,1710 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1720 en düşük 1,1665 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1666 seviyesinde hareket eden parite günü %0,36 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1675 seviyesinde. 
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Destek: 1,1675 - 1,1642 - 1,1591 

Direnç: 1,1758 - 1,1809 - 1,1842 

XAUUSD: 

Güne 1901 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1905 en düşük 1867 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1869 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,61 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk desteği 1890 seviyesinde. 

Destek: 1890 - 1880 - 1865 

Direnç: 1915 - 1930 - 1940 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 42,13 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,53 en 
düşük 41,65 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,29 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,39 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 42,64 seviyesinde. 

Destek: 41,63 - 41,12 - 40,61 

Direnç: 42,64 - 43,15 - 43,65 
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